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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Gaya Mengajar Guru 

a. Pengertian Gaya Mengajar Guru 

  Beberapa pendapat mengenai pengertian gaya mengajar:  

1) Menurut Manen dan Marzuki yang di kutip oleh Abdul Majid (2013, 

273-274) tentang gaya mengajar mengemukakan bahwa gaya 

mengajar adalah kebiasaan yang disukai yang berkaitan dengan 

peserta didik baik dari tingkah laku maupun cara bicara. Gaya 

mengajar yang dilaksanakan oleh guru mencerminkan bagaimana guru 

tersebut mengajar dan gaya mengajar yang dimiliki merupakan gaya 

mengajar menurut pandangannya sendiri. 

2) Gaya mengajar merupakan cara seorang mentransfer informasi kepada 

peserta didik. 

3) Menurut Abdulkadir gaya mengajar adalah cara yang dilakukan oleh guru 

pada saat mengajar didepan kelas yang termasuk langkah-langkah yang 

dilakukan, juga sikap dan tingkah laku,intonasi suara pada saat mengajar. 

 Beberapa pendapat mengenai guru: 

1) Menurut KBBI guru adalah orang yang bekerja di sekolah (mata 

pencahariannya, profesinya) dan mengajar siswa.
1
 

                                                           
1
 Ibid, h. 330 
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2) Pengajar merupakan tenaga kependidikan yang mengatur 

pembelajaran yang efektif di kelas.  

3) Guru adalah seseorang yang pekerjaanya mengajar orang lain.
2
 

  Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya 

mengajar guru adalah cara guru menyampaikan informasi atau ilmu 

pengetahuan baik dari perilakunya, penyamapian materi pelajaranya, 

penggunaan media, intonasi suara dll yang menjadi pandangannya 

sendiri. 

b. Jenis-Jenis Gaya Mengajar 

 Dalam kegiatan pembelajaran setiap guru memiliki ciri khas gaya 

mengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Walaupun gaya 

mengajar setiap guru  tidak jauh berbeda tetapi dapat menentukan hasil 

dari proses pembelajaran. 

 Abdul Majid (2013, 273-274) mengelompokkan gaya mengajar ke 

dalam 4 jenis yaitu: 

1) Gaya Mengajar Klasik  

 Gaya mengajar klasik adalah gaya mengajar dimana seorang guru 

lebih dominan aktif dibandingkan siswa. Sehingga menghambat 

perkembangan siswa dalam pembelajaran.  Namun gaya mengajar ini 

tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena mayoritas siswa pasif maka 

mengharuskan guru untuk lebih aktif dan harus ahli pada mata 

pelajaran yang dipegangnya. 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : 2014), h. 222 



11 
 

2) Gaya Mengajar Teknologis  

  Guru yang menggunakan gaya mengajar jenis ini dikenal sebagai 

guru yang kaku, watak berbeda-beda, fleksibel. Namun tidak 

menghambat perkembangan siswa karena guru yang menggunakan 

gaya mengajar teknologis mengkondisikan pembelajaran dengan 

kondisi siswa, memberikan stimulus kepada siswa untuk aktif dalam 

menjawab persolan dan pembelajaran disesuaikan dengan minat siswa 

sehingga mendapatkan banyak manfaat untuk dirinya. 

3) Gaya Mengajar Personalisasi  

 Gaya megajar personalisasi adalah gaya mengajar dimana siswa 

lebih dominan aktif dibandingkan guru. Pelaksanaan gaya mengajar 

personalisasi disesuaikan dengan minat, kemampuan, mental dan 

pengalama siswa. Guru yang menggunakan gaya mengajar 

personalisasi berusaha untuk meningkatkan belajar siswa dan 

berusaha untuk membuat siswa menjadikan dirinya pandai dalam 

belajar. Dan guru yang menerapkan gaya mengajar jenis ini dapat 

memegang kunci keberhasilan prestasi belajar siswa. 

4) Gaya Mengajar Interaksional  

  Dalam pembelajaran interaksional, peran guru lebih dominan 

aktif. Guru lebih mengutamakan dialog dengan siswa baik guru 

dengan siswa maupun siswa dengan siswa sebagai alat interaksi. 

Sehingga antara guru dan siswa sama-sama belajar dan tidak ada yang 

yang dianggap paling baik ataupun paling jelek. 
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c. Variasi dalam Gaya Mengajar 

  Variasi dalam gaya mengajar ini adalah menurut Syaiful 

(2012,188-190) sebagai berikut: 

1) Variasi Suara 

 Guru dapat melakukan variasi suara sesuai dengan kebutuhannya 

pada saat mengajar. Guru dapat mendramatisasikan suara dengan 

merendahkan dan meninggikan suara, dapat mempercepat dan 

memperlambat suara.  

2) Penekanan (Focusing) 

 Penekanan dapat dilakukan oleh guru untuk mengalihkan 

perhatian siswa pada sesuatu yang penting. Biasanya penekanan dapat 

dilakukan dengan mengkombinasikan dengan gerakan anggota badan. 

3) Kontak Pandang 

  Dalam menyampaikan materi pembelajaran guru harus 

mengarahkan pandangannya agar dapat menarik perhatian seluruh 

siswa. Dengan kontak pandang guru juga dapat menyampaikan 

informasi kepada siswa serta dapat membangun hubungan yang 

positif. 

4) Gerakan Anggota Badan (Gesturing) 

  Dalam mejelaskan materi pembelajaran guru perlu 

mengkombinasikan dengan garakan anggota badan karena dapat 

membantu siswa memahani apa yang disampaikan selain itu juga 

dapat menarik perhatian siswa.  
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5) Pindah Posisi 

 Perpindahan posisi dapat dilakukan oleh guru pada saat mengajar 

baik dari belakang ke depan maupun dari berdiri menjadi duduk. 

Perpindahan posisi dilakukan dengan tujuan tertentu tidak hanya 

mondar-mandir tanpa tujuan. Guru yang kaku adalah guru yang tidak 

mengajar dengan menarik  dan menjenuhkan, dan apabila melakukan 

variasi dilakukan dengan berlebihan sehingga menggangu kegiatan 

pembelajaran. 

d. Peranan Guru dalam Mengajar 

 Menurut Keke (2018,17-18) peran guru adalah: 

1) Guru sebagai demonstrator  

  Guru harus menjadi seorang demonstrator yang menguasai dan 

memahami bahan ajar, mau terus belajar tanpa henti, memahami 

kurikulum serta kreatif dan terampil.   

2) Guru sebagai pengelola kelas 

  Sebagai seorang tenaga pendidik guru tidak hanya dituntut 

menguasai bahasan ajar tetapi juga mampu mengelola kelas baik 

kebersihan fisik kelas, mengajarkan siswa ke arah self directed 

behavior, mampu menjalankan proses pembelajaran yang efektif dan 

efesien dengan hasil yang optimal, dapat menyalurkan pengetahuan 

dan perkembangan teori.  
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3) Guru sebagai mediator dan fasilitator  

  Pada proses pembelajaran guru juga harus faham dalam 

pengguaan media dan fasilitas lainnya sebagi penunjang 

pembelajaran, terampil dalam meililih dan pengguaan media yang 

sesuai dengan materi ajar, terampil dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan siapun. 

4) Guru sebagai evaluator 

  Yang harus dimiliki guru sebagai evaluator, adalah: (a) Mampu 

dan terampil mememberikan penilaian yang baik,  melakukan evaluasi 

dari hasil belajar siswa, Mmapu mengelompokkan siswa yang pandai, 

sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya. 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

 Minat yaitu salah satu faktor tercapainya seseorang dalam segala 

bidang yang digelutinya baik dalam bidang studi, kerja, hobi atau apapun 

itu yang disertai dengan minat. Dengan adanya minat pada diri seseorang 

dapat melahirkan perhatian yang lebih sehingga seseorang akan lebih giat 

dan berkonsentrasi dalam melakukannya serta mudah untuk diingat. 

 Menurut Slameto (2010:180) “minat adalah rasa suka dan tertarik 

terhadap sesuatu yang terlahir dari diri sendiri tanpa ada yang 

menyuruh”. Menurut Djamarah (2002:157) “minat pada dasarnya adalah 

keterbukaan diri untuk menerima suatu hubungan dengan sesuatu di luar 

diri, semakin kuat hubungan tersebut maka semakin besar minat.” Dalam 
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kepenulisan ini minat ditujukan pada minat belajar subyek. Sedangkan 

menurut (Winkel 1989:30), “minat adalah keinginan yang menetap dan 

meiliki rasa teratrik untuk terus mempelajari suatu bidang studi dan 

merasa senang untuk mempelajarinya”. Dengan demikian minat 

merupakan rasa suka dan tertarik pada suatu aktivitas atau bidang studi 

tertentu yang dipengaruhi dari diri sendiri maupun luar diri. 

 Minat memiliki pengaruh cukup yang besar terhadap belajar karena 

minat menjadi faktor utama penentu keaktifan siswa di kelas, jika siswa 

tidak tertarik dengan mata pelajaran maka siswa tidak akan memberikan 

perhatian dan rasa suka pada pelajaran tersebut, sebaliknya jika mata 

pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang diminati maka siswa 

akan memberikan perhatian yang lebih dan aktif pada pembelajaran 

karena minat dapat menambah kegiatan pembelajaran. Minat ini timbul 

apabila siswa merasa tertarik terhadap sesuatu yang dilakukan karena 

merasa sesuai dengan kebutuhan dan merasa bermakna bagi dirinya. 

Minat juga dapat dipengaruhi dengan adanya sesuatu dari luar diri siswa. 

 Gaya mengajar guru merupakan salah satu faktor luar yang menjadi 

faktor tumbuhnya minat belajar. Untuk mengatasi masalah minat siswa 

terutama bagi siswa yang tidak memiliki minat untuk belajar, guru 

hendaknya menentukan gaya mengajar seperti apa yang digunakan serta 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan baik cara menyampaikan 

materi ajar, menceritakan sesuatu yang menyenangka siswa, penggunaan 

media ajar, pelaksaan game  agar siswa memiliki keinginan untuk terus 
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belajar. Penetuan gaya mengajar hendaknya dilakukan dengan bervariasi 

agar siswa dapat memperoleh kepuasan terhadap belajar karena guru 

merupakan kunci keberhasilan terlaksananya pembelajaran dan 

kesuksesan siswa.
3
 

b. Fungsi Minat 

1) Minat melahirkan perhatian dengan sendirinya tanpa ada pemaksaan 

sehingga menetap dalam jangak waktu yang panjang  pada siri 

seseorang.  

2) Minat membantu memudahkan seseorang untuk konsentrasi. 

3) Minat mencegah gangguan perhatian di luar, Seseorang yang minat 

terhadap sesuatu tidak akan mudah terganggu oleh sesuatu apapaun 

yang dapat menghambat minat pada diri seseorang.  

4) Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan, 

seseorang yang minat terhadap suatu bidang sudi akan mempelajari 

bidang studi tersebut berulang kali sehingga memperkuat pelajaran 

dalam ingatan. 

5) Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri, minat 

belajar dapat tumbuh pada diri seseorang apabila minat terus 

ditumbuhkan dikembangkan.
4
 

 

 

                                                           
3
 Erlando Doni Sirait, “Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika,” 

Jurnal Vormatif, Vol. VI No. 1 (Maret, 2019), h. 38  
4
 Minat dalam Belajar, diakses pada tanggal 18 Maret 2019 dari http://Iyus 

ruslan.blogspot.com/2013/10/minat-dalam-belajar.html. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Minat 

 Minat tidak dibawa sejak lahir, akan tetapi diperoleh kemudian 

yang berasal dari luar dan didukung dengan adanya dorongan sehingga 

minat tidak akan timbul dengan sendirinya. Karena minat dibagi atas 

faktor dalam dan faktor luar:  

1) Faktor dari dalam, maksudnya adalah minat sudah ada dalam diri 

seseorang yang bisa distimulus untuk dipertahankan.  

2) Faktor motif sosial, merupakan faktor muncul dari luar diri yang dapat 

menumbuhkan atau meningkatkan minat pada diri seseorang.  

3) Faktor emosional, merupakan faktor emosi dan perasaan yang 

berkaitan dengan minat terhadap suatu objek. Dimana hasil yang 

dicapai sukses akan menimbulkan rasa senang dan puas bagi setiap 

individu.
5
  

d. Indikator Minat Belajar 

 Ada beberapa indikator minat belajar yaitu: 

1) Perasaan senang 

  Perasaan suka adalah rasa suka yang ada pada diri seseorang 

terhadap suatu objek. 

2) Ketertarikan siswa 

  Rasa tertarik terhadap sesuatu dapat mendorong seseorang untuk  

cenderung bergerak untuk melakukan hal yang disukai.  

                                                           
5
 Atika Prama Deswita, Lovelly Dwinda Dahen, “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Gaya 

Mengajar Guru dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Akuntansi pada Program 

Keahlian Akuntansi Siswa Kelas X Di SMKN 1 Sawahlunto” Journal of Economic and Economic 

Education, Vol. 2 No. 1 (Maret 2019), h. 6 
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3) Perhatian siswa  

  Siswa yang memiliki minat pada suatu mata pelajaran akan 

dengan sendirinya memperhatikan hal yang diminati tersebut.  

4) Keterlibatan siswa 

  Seseorang yang terlibat dalam mengerjakan hal yang disukai akan 

menimbulkan perasaan senang dan tertarik utuk melakukannya.
6
 

3. Bahasa Arab  

 Bahasa Arab adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang di kawasan 

Timur Tengah
7
. Di kawasan inilah bahasa Arab mulai tumbuh dan berkembang. 

Bahasa Arab digunakan dalam berbagai aktivitas baik sebagai alat komunikasi, 

bidang perdagangan, bidang  bisnis  dan ekonomi. Di Indonesia sendiri bahasa 

Arab sudah menjadi mata pelajaran yang sudah didaftarkan dalam kurikulum. 

Pelaksanaan pembelajarannya sudah diterapkan di lembaga-lembaga Islam 

seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantrem, 

Madrasah Aliyah bahkan di Perguruan Tinggi. 

 Bahasa Arab tidak hanay sebagai alat komunikasi atau sebagai sebuah 

mata pelajaran saja tetapi bahasa Arab juga alat untuk memahami al-Qur’an 

dan as-Sunnah. Wekke Ismail Suardi mengutip pendapat Ibn Khaldun: 

“Bagi orang yang hendak memahmi ilmu syariat Islam dia harus 

mengerti bahasa Arab dan ilmu-ilmu yag berkaitan dengannya, 

karena pengambilan hukum Islam dari al-Qur’an dan as-Sunnah 

tidak mungkin berhasil kecuali dengan bahasa Arab. Begitulah 

yang diketahui dan dilakukan para cendekiawan dahulu dan hal 

yang demikian merupakan uswah hasanah bagi kita yang datang 

kemudian”. 

                                                           
6
 Safari, Evaluasi Pembelajaran. h. 60  

 
7
 Bulkisah, “Pembelajaran Bahasa Arab pada  Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia,” 

Jurnal Pendidikan Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. XII No. 2 (Maret 2019), h. 308 
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 Begitu penting dan bermanfaatnya bahasa Arab dalam kehidupan kita. 

Namun pada era sekarang, meskipun bahasa Arab sudah mulai dijamah oleh 

lembaga-lembaga Islam tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap 

sikap belajar siswa dan hasil belajarnya. Masih banyaknya siswa yang tidak 

serius dalam belajar bahasa Arab menjadi problem dalam pembelajaran 

bahasa Arab. Keseriusan belajar siswa berkaitan erat dengan minat belajar 

siswa, jika siswa tidak menyukai suatu mata pelajaran atau cara guru 

mengajar yang membosankan dapat mempengaruhi sikap belajar siswa. 

Begitu pula dengan guru, dalam mengajar seorang guru harus memiliki gaya 

mengajar yang bervariasi agar dapat menstimulus minat belajar dan menarik 

perhatian siswa selama proses pembelajaran. Karena guru adalah kunci 

utama berjalannya proses pembelajaran dan kunci suksesnya siswa terutama 

dalam pelajaran bahasa. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

teliti: 

 Pertama, skripsi karya Siti Nur Tuasikal mahasiswa PBA tahun 2013 yang 

berjudul “Pengaruh Gaya Mengajar Guru dalam Mata Pelajaran Bahasa 

Arab terhadap Minat Belajar Siswa Kelas X (E,F,G) MAN Yogyakarta 1 Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Skripsi ini menguraikan adanya pengaruh yang sedang 

atau cukupan antara gaya mengajar guru dan minat belajar siswa. 
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 Kedua, skripsi karya Amelia Rahma Pratiwi mahasiswa jurusan PAI tahun 

2017 yang berjudul “Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Negeri Karanganyar 

Kabupaten Purbalingga”. Dalam skripsi ini menguraikan adanya pengaruh 

yang signifikan antara gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam serta gaya mengajar yang digunakan oleh 

guru A yaitu gaya mengajar interaksional dan gaya mengajar yang digunakan 

oleh guru B adalah gaya mengajar personalisasi. 

 Ketiga, skripsi karya Lutfi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

tahun 2010 yang berjudul “Persepsi Siswa Terhadap Gaya mengajar Guru 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Diniyah Nurul Ummah Kota 

Gede Yogyakarta”. Dalam skripsi ini menguraikan tentang persepsi siswa 

terhadap gaya mengajar guru dalam pembelajaran bahasa Arab dan gaya 

mengajar yang diterapkan yaitu gaya mengajar interaksional. 

 Dari ketiga penelitian di atas memang memiliki keterkiatan dengan 

penelitian yang penulis teliti tetapi setiap penulis memiliki fokus masing-

masing. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan dan ingin mengetahui 

lebih lanjut mengenai apakah terdapat pengaruh gaya mengajar guru terhadap 

minat belajar bahasa Arab siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kota 

Malang. 

 

 

 


